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Metropolia sfinansuje połączenia
kolejowe. Będzie ich więcej niż w
tym roku
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Bez 5G możemy zapomnieć o smart
city.
Tomasz
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Czy
elektromobilność
zmieni
motoryzację nie do poznania? Na to
pytanie odpowie Tomasz Rożek
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Turniej
Miast
Zrównoważonych
wchodzi w decydujący etap
Do 8 grudnia br. trwa rywalizacja między miastami, biorącymi
udział w Turnieju Miast Zrównoważonych, w ramach projektu MUV.
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentują Katowice,
Sosnowiec i Gliwice. Gracze, którzy zdobędą najwięcej punktów,
otrzymają nagrody od Muzeum Śląskiego i Zarządu Transportu
Metropolitalnego. Użytkownicy, którzy pobrali aplikację MUV
na…
2 grudnia 2019 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, GZM

Metropolia
planuje
autostrady dla rowerów

budowę

Velostrada
ma połączyć miasta Zagłębia z Katowicami. Do
realizacji tej inwestycji mogą zostać wykorzystane dawne
tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe. Rowerzyści
będą mogli wygodnie przemieszczać się szeroką trasą z systemem
wjazdów i zjazdów, oddzieloną od ruchu samochodów i pieszych.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na…
27 listopada 2019 3 min read
Gospodarka i Inwestycje, GZM

Metropolia otwiera się na Bałtyk.
Poszerza współpracę z portem w
Gdyni
Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej
łączącej Metropolię z Gdynią, wsparcie współpracy firm z GZM z
portem morskim, wymiana wiedzy na temat działań badawczo
rozwojowych w dziedzinie logistyki i transportu – to jedne z
głównych punktów podpisanego w środę 27 listopada b.r.
porozumienia między…
27 listopada 2019 2 min read
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Metropolia zaprasza na 4. Śląski
Festiwal Nauki
[vc_row][vc_column][vc_video
link=”https://www.youtube.com/watch?v=2T2gZ6uH_gw”
el_aspect=”43″
align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_col
umn_text] Zbliża się czwarta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki,

czyli najważniejsze wydarzenie popularnonaukowe w Polsce.
Festiwal po raz kolejny współorganizuje GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, która opowie m.in. o nowych
technologiach i wspieraniu szkolnictwa wyższego.
Katowice
staną się stolicą wiedzy, technologii i innowacji w dniach
25-27…
22 listopada 2019
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PGNiG będzie dostawcą gazu
grupy zakupowej w Metropolii
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła
dotyczący wspólnego zakupu gazu w latach 2020-2021.

dla
przetarg
Dostawcą

tego paliwa dla 25 gmin będzie spółka PGNiG. Łącznie, w ciągu
dwóch lat trwania umowy, dostarczy 225 gigawatogodzin (GWh)
gazu o wartości 38,3 mln zł. Przetarg dotyczący wspólnego
zakupu gazu został ogłoszony na…
20 listopada 2019 2 min read
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Drony
w
służbie
miast
inteligentnych. Metropolia z wizytą
w Barcelonie
Przedstawiciele miast z całego świata prezentują swoje
osiągnięcia technologiczne podczas Smart City Expo w
Barcelonie. Na wydarzeniu obecna jest również GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, która – jako współtwórca
Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów – przedstawia
swoje doświadczenia w dziedzinie bezzałogowych statków
powietrznych. Konferencja połączona z targami odbywa się w…
19 listopada 2019 2 min read
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Innowatorzy Śląska 2019 nagrodzeni.
To
oni
kształtują
nowoczesny
wizerunek regionu
Najlepsze śląskie firmy MŚP i instytucje badawczo-rozwojowe
nagrodzono podczas gali 11. edycji konkursu Innowator Śląska,
która odbyła się 15 listopada w Arenie Gliwice. W konkursie
brało udział 29 podmiotów. W kategorii „Mikroprzedsiębiorca”
wyróżniono spółkę EGZOTech, która odebrała nagrodę z rąk
Grzegorza Kwitka, członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej…
18 listopada 2019 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, GZM

Naładujesz
smartfona
odpadom? To jest możliwe

dzięki

Zamiast drastycznego wzrostu cen za wywóz śmieci – nowoczesna
instalacja, pozwalająca na ich przetworzenie oraz uzyskanie w
tym procesie energii elektrycznej i ciepła, którymi z kolei
można m.in. naładować smartfona albo ogrzać dom. To nowoczesne
i przyjazne dla środowiska systemy, które pozwalają rozwiązać
problem piętrzącej…
13 listopada 2019 3 min read
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